
THÔNG BÁO 

DANH MỤC PHIM THÁNG 06 NĂM 2022      
 

 

Danh mục trong Thông báo này bao gồm phim của Việt Nam và nước ngoài 

trình thẩm định trong tháng 06 năm 2022 đã có Giấy phép phổ biến hoặc Quyết 

định cấm phổ biến. 

Cục Điện ảnh yêu cầu các đơn vị sản xuất, phát hành phim và địa phương 

thực hiện nghiêm túc những quy định sau: 

- Chỉ khi nào có Giấy phép phổ biến phim thì các đơn vị sản xuất, phát hành 

mới được quảng cáo lịch chiếu phim trên các phương tiện thông tin đại chúng và 

mới được phép phổ biến. 

- Các đơn vị phát hành, chiếu bóng không được tự ý sửa chữa tên phim, tên 

nước sản xuất khác với danh mục trong Thông báo này. 

- Nếu trong Giấy phép phổ biến phim có ghi thêm điều kiện như cắt, xóa 

hoặc phân loại phim để phổ biến theo lứa tuổi thì chủ sở hữu phim phải nghiêm 

chỉnh chấp hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

- Các băng hình, đĩa hình được phép phổ biến đều phải dán nhãn do Cục 

Điện ảnh phát hành theo Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-

CP ngày 06/11/2009. 

CHO PHÉP PHỔ BIẾN 

A. PHIM TRUYỆN ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM 

1. Và Thượng đế đã tạo ra đàn ông (Công ty TNHH MTV Đại Thiên Lộc sản xuất,  

phim không phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 16)   13/GPPBP-CĐA/2022VN 

2. Phượng Cháy (Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất, 

phim không phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 16)   14/GPPBP-CĐA/2022VN 

B. PHIM TRUYỆN ĐIỆN ẢNH NƯỚC NGOÀI 

1. Pororo: Cuộc phiêu lưu đến đảo khủng long (Pororo, Dinosaur island adventure, 

Hàn Quốc,  

phim được phổ biến rộng rãi đến mọi đối tượng)            56/GPPBP-CĐA/2022NN 

2. Lightyear Cảnh sát vũ trụ (Lightyear, Mỹ,  

phim được phổ biến rộng rãi đến mọi đối tượng)            57/GPPBP-CĐA/2022NN 

3. Liên minh siêu thú DC (DC League of Super-Pets, Mỹ, 

phim được phổ biến rộng rãi đến mọi đối tượng)            58/GPPBP-CĐA/2022NN 

4. Ma gương 3 (Kuntilanak 3, Indonesia, 

phim không phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 16)   59/GPPBP-CĐA/2022NN 
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5. Người môi giới (Broker, Hàn Quốc, 

phim không phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 16)   60/GPPBP-CĐA/2022NN 

6. Điều ước cuối của tù nhân 2037 (My girl, Hàn Quốc, 

phim không phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 16)   61/GPPBP-CĐA/2022NN 

7. Tang lễ đầu xuân (When Spring comes, Hàn Quốc, 

phim không phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 16)   62/GPPBP-CĐA/2022NN 

8. Điện thoại đen (The Black phone, Mỹ, 

phim không phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 18)   63/GPPBP-CĐA/2022NN 

9. Cuộc chiến đa vũ trụ (Everything everywhere all at once, Mỹ, 

phim không phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 18)   64/GPPBP-CĐA/2022NN 

10. Sát thủ nhân tạo 2: Mẫu vật còn lại (The Witch: part 2. The other one, Hàn Quốc, 

phim không phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 18)   65/GPPBP-CĐA/2022NN 

11. Là mây trên bầu trời của ai đó (Thái Lan, 

phim không phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 13)   66/GPPBP-CĐA/2022NN 

12. Karem: Vật chứa tử thần (Karem, the possession, Mê-hi-cô, 

phim không phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 18)   67/GPPBP-CĐA/2022NN 

13. Cherry magic: 30 tuổi vẫn còn “zin” sẽ biến thành phù thủy (Cherry magic! 

Thirty years of virginity can make you a wizard?!, Nhật Bản, 

phim không phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 16)   68/GPPBP-CĐA/2022NN 

C. PHIM TÀI LIỆU 

1. Lửa từ thành cổ (Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, 

phim được phổ biến rộng rãi đến mọi đối tượng)            05/GPPBP-CĐA/2022TL 

2. Không sợ hãi (Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất, 

phim được phổ biến rộng rãi đến mọi đối tượng)            06/GPPBP-CĐA/2022TL 
 

   

Nơi nhận:          
- Công ty (trung tâm) Điện ảnh; 

Sở VHTTDL, VHTT, VHTTTTDL (63 tỉnh, thành phố); 

- Văn phòng Bộ;  

- Phòng Tổng hợp, Tuyên truyền Bộ VHTTDL; 

- Thanh tra Bộ VHTTDL; 

- VP Ban TGTW; 

- A03 Bộ Công an; 

- Viện Phim VN; 

- PHP Quân đội; 

- Đài THVN; 

- Cục PTTH và Thông tin Điện tử - Bộ TTTT 

- Cơ quan Đại diện VP Bộ VHTTDL tại TP HCM; 

- Trung tâm Nghiên cứu và Lưu trữ Điện ảnh; 

- Lưu VT, PBP, ĐD VP Cục tại TP HCM, H 140. 

 

      KT. CỤC TRƯỞNG 

      PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
 

      Nguyễn Thị Thu Hà 
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